
 

 

Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 12 

Referat af udvalgsmøde mandag den 2. maj 2011 kl. 16.30 i klubhuset 

Deltagere: Kaj Aage Hoffmann, Bent Kjeldsen, Kirsten Siebert, Anna Vestergaard,  
Hans Trautner og Niels Eilif Hansen  

Fraværende: Ingen 

Formanden bød velkommen til udvalgsmødet og orienterede om, at der endnu ikke er 
fundet en ny repræsentant fra Juniorudvalget 

1. Referat af sidste udvalgsmøde 

Referat nr. 11 fra udvalgsmøde den 8. februar 2011 godkendt 
 
2. Henvendelser fra medlemmer 

Ingen bemærkninger  
 
3. ”Input” til bestyrelse og øvrige udvalg om aktiviteter, som kan virke 

fremmende for medlemmernes trivsel 

Opfølgning på gennemførte aktiviteter: 
• Store oprydningsdag den 26. marts fik et godt forløb. Der blev arbejdet 
energisk på de mange opgaver, og der blev ryddet op. Et arrangement, som 
efter udvalgets vurdering bør gentages. – Opfølgningen gav anledning til en 
drøftelse af, hvordan vi fremover får en bedre finish med hensyn til vedlige-
holdelse af bane og udenomsarealer. Manglende eller utilstrækkelig opryd-
ning har en negativ indflydelse på medlemmers og gæsters opfattelse af 
klubben. Eksempelvis blev oprydning ved indkørsel til klubben ved hul 6 på-
begyndt, men er ikke fulgt op. Organiseringen af sanddepoter er ikke pynte-
lig. Udvalget foreslår, at der forsøges etableret grupper af medlemmer, der i 
fællesskab vil påtage sig vedligeholdelse af definerede områder. Hans Traut-
ner tager forslag med til bestyrelsen. 

• Golfens Dag fik også et godt forløb med ca. 75 gæster. De mange involvere-
de medlemmer og trænere gjorde en stor indsats for at sikre gæsterne en 
god oplevelse. Efterfølgende har flere af gæsterne tegnet såvel prøvemed-
lemskaber som alm. medlemskaber. Udvalget drøftede gæsternes alders-
sammensætning og delta opfattelsen, at der var for få unge. Hvordan får vi 
flere unge interesserede i at spille golf? Foreslår, at Sportsudvalget tager ini-
tiativ til en ”Ungdommens åbent hus”-dag, hvor klubens unge medlemmer 
opfordres til at invitere nogle venner med til en golfoplevelsesdag. – Util-
fredshed med DGU’s ”burger-oplæg”, hvor folk kunne komme med gavekort, 



printet fra DGU’s hjemmeside, med ret til at få en burger på klubbens reg-
ning. Blev dog stoppet.   

 
Sommergolf: 
Udvalget arrangerer ”Sommergolf” fire torsdage i juli måned. Det skal være arran-
gementer, hvor alle medlemmer vil være velkomne, og hvor sommerhygge vil væ-
re i højsædet.  
 
Turneringslederopgaverne fordeles således: 
 
Trosdag den 7. juli 2011: Hans Trautner og Kaj Aage Hoffmann (Alm. stableford) 
Torsdag den 14. juli 2011: Kirsten Siebert og Niels Eilif Hansen (Texas Scramble) 
Torsdag den 21. juli 2011: Anna Vestergaard og Bent Kjeldsen (Orange-stableford) 
Torsdag den 28. juli 2011: Kirsten Siebert + ? (Parturnering) 
 
Sommergolfturneringerne arrangeres med gunstart kl. 16.00 og afsluttes med fæl-
les spisning og præmieuddeling. Præmierne vil være meget beskedne. Der skal 
lægges vægt på, at det er sommerhygge-arrangementer til en fornuftig pris på kr. 
100,00, der dækker såvel turneringsfee som efterfølgende spisning. 
 
Niels Eilif aftaler spisning med restauratøren og sætter turneringerne op i GolfBox. 
 
Møde for nye medlemmer: 
I lighed med sidste år vil udvalget afholde et møde, hvortil alle nye medlemmer in-
viteres for at få information om, hvad de kan få ud af at være medlem i Mollerup 
Golf Club. På mødet skal repræsentanter for bestyrelse, udvalg og klubber i klub-
ben fortælle om de mange muligheder for gode golfoplevelser. Mødet afholdes 
mandag den 29. august 2011.  
 
4. Evt. forslag til medlemsundersøgelser og den praktiske gennemførelse 

af sådanne 

Ingen forslag til medlemsundersøgelser. 
 
5. Forslag til events og socialt betonede aktiviteter 

Udvalget vil  

Udvalget vil på kommende møder planlægge medlemsaktiviteter i den lidt golfløse 
periode fra 1. november til 1. april. Ideer er meget velkomne. 
 
Liste over idéer/forslag til bearbejdning på kommende møder: 
• Foredrag med golftemaer (Henrik Knudsen om livet som TV-reporter, en pro-
fessionel om livet på verdens golfbaner m.v.) 

• TV-hygge (storskærm) fra en af de store turneringer og med lidt fælles hygge-
spisning (let traktement) 

• Foredrag med et eller andet kulturelt tema (måske er der medlemmer, der har 
noget at byde ind med). 

• Vinsmagning. 



• Kunstudstilling (hvis det nye klubhus egner sig til det) med fernisering.  Gerne 
lokale kunstnere. 

• Kulinariske aftener, hvor Søren eller en inviteret kok byder på lækkerier. 
• Udflugter til fremmede golfbaner (på tværs af ”klubberne i klubben”) og med 
vægten på hyggeligt samvær mere end points og resultater. 

• Klubmatcher på tværs af generationer og på tværs af ”klubberne i klubben” og 
igen med vægten på det sociale mere end de sportslige præstationer.  En slags 
”træf nye klubmedlemmer under afslappede former”.  

 
6. Aktuel orientering fra bestyrelsen v/ Niels Eilif 

Bestyrelsen er konstitueret, og de nye bestyrelsesmedlemmer er ved at komme i 
arbejdstøjet. 
 
7. Eventuelt 

- Ingen bemærkninger 
 
Næste møde: 

Onsdag den 22. juni 2011 kl. 16.30 

Mødet hævet kl. 18.00. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


